
    
 
 

 

 
  
 

MAS VLADAŘ o.p.s. 
Kancelář: Náměstí 119, 364 53 Valeč. Info: www.vladar.cz 
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč, IČ: 264 04 818 
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 93 

 

Stránka 1 z 13 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

 
 

Zasedání rozhodovací, kontrolní a výběrové komise MAS VLADAŘ 
 

Místo konání: Městský úřad Postoloprty 
Den konání:  2.3.2017 
 
Podpis prezentace: 
 
Zúčastnění svými podpisy na prezentační listině potvrdili svou účast na dnešním zasedání. 
Přítomno 7 členů RK. 
 
Zahájení: 
 
Dnešní zasedání zahájil p. Fronc s panem starostou města Postoloprt. Po té již bylo 
překročeno k samotnému programu dnešního zasedání. 
 
…..dle programu bod 1.….. 
 
Po zahájení zasedání byl ke schválení přednesen program a navržena přítomná p. 
Nipauerová, jako zapisovatelka, a přítomný p. Fronc, jako ověřovatel. 
 
Hlasování ke schválení programu, navrženého zapisovatele a ověřovatele proběhlo takto: 
 
PRO návrh hlasovalo:  100% platných hlasů 
PROTI návrhu hlasovalo:  0% platných hlasů 
ZDRŽEL se návrhu hlasování: 0% platných hlasů 
 
Hlasování bylo tedy 100% platnými hlasy schváleno dle návrhu. 
 
…..dle programu bod 2.….. 
 
Následoval bod 2. schváleného programu, kdy byly představeni nový pracovníci / 
zaměstnanci MAS VLADAŘ, a to ve funkci manažer CLLD paní Nipauerová Andrea, která 
byla představena jako manažerka programového rámce IROP, dále pan Vopat Ladislav jako 
manažer programového rámce PRV. 
 
…..dle programu bod 3.….. 
 
Pro zahájení tohoto bodu programu obdržel slovo pan Ryšavý – ředitel MAS Vladař, který 
upřesnil rozsah a působnost nových pracovníků, p.Nipauerové a p.Vopata, dále byla 
upřesněna jejich náplň v programovém rámci IROP a PRV. 
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Programový rámec OPZ nebyl zatím představen podrobněji z důvodu současně se řešících 
připomínek, které vznikly a byly předány ze strany hodnotící komise v tomto programu. 
Tento program bude představen na dalším zasedání. 
 
Dále navazovala řeč a opětovný přehled výše zmíněných programů, která měla návaznost, 
na pracovní skupiny, které působí ve městě Žatec, Kadaň a Podbořany. V rámci těchto 
pracovních skupin bylo uvedeno, že je v řešení současný problém nečerpání financí 
alokovaných pro aktivní účast v projektech MAP ze strany spolupráce učitelů a představitelů 
škol a školek. 
 
Pan Fronc tímto požádal zúčastněné pány starosty a paní starostky, aby podpořily a 
rozvíjely tak nadále místní akční plány „MAP“ ve spolupráci s učiteli a představiteli těchto 
institutů (školy, školky). 
 
Po té si vzal slovo opět pan Ryšavý a pokračoval v programu, kdy bylo vysvětleno, proč 
stále MAS Vladař nemá schválenou plánovanou strategii. A to z důvodu náročnějšího 
hodnocení ze strany hodnotící komise v programu „PRV“. Kdy byly zaslány připomínky 
k věcnému hodnocení až v ½ měsíce února 2017, a kdy se ještě pracuje na připomínkách 
v programu „OPZ“, které má na starosti pan Mach. 
 
Dále bylo předneseno, jaká je stanovena délka lhůty na vyřešení zaslaných připomínek 
k věcnému hodnocení a opětovnému zaslání zpět hodnotící komisi, a to v celkové délce, 
20-ti dní, kdy je ze strany hodnotící komise přislíbeno, že se po té bude hodnotit a řešit už 
jen zpřipomínkované body a tak by mělo být „závěrečné hodnocení“ termínově rychlejší. 
 
Po té byla ze strany některých zúčastněných vznesena připomínka k zaslanému a 
vytvořenému přehledu programového rámce IROP, kdy bylo všem vysvětleno, kam se mají 
odkázat na přesný přehled programů, tedy výzev a její specifikace v programovém rámci 
IROP, dále, že se mohou s dotazy obracet přímo i na paní Nipauerovou, která má tento 
program na starost v rámci MAS Vladař. 
 
Dále pan Ryšavý a paní Nipauerová informovali ohledně současně probíhající změny 
v programu IROP a to výzvy č. 68, která je zaměřena na celoživotní vzdělávání (aktivity pro 
školy, školky a neformální vzdělávání), kdy probíhá úprava textu, která se týká změn 
ohledně uznatelných nákladů v rámci DPH a dále ohledně úpravy textace povinné přílohy 
výpisu rejstříku trestů. 
 
V návaznosti na již vyhlášené výzvy a výzvy, které se budou postupně vyhlašovat, požádal 
pan Ryšavý o vzájemnou spolupráci ohledně zasílání informací, které by měli uvádět 
potenciální žadatele, kteří mají zájem podat žádost o podporu v projektech (uvedené výzvy 
programového rámce IROP, PRV, OPZ), dále jaké jsou potřeby jejich území, konkrétní 
dotazy a podobně. 
 
O slovo se přihlásil pan starosta města Postoloprt, Mgr. Pištora, kdy vznesl dotaz, že 
celková alokace 110 mil. Kč je na území MAS Vladař docela malá v návaznosti na již 
předběžné plánované projekty, které by se daly podpořit z uvedených programových rámců. 
Na základě tohoto dotazu pan Ryšavý vysvětlil, že toto rozdělování alokací do všech území 
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MAS v České republice závisí na základě rozhodnutí „ŘO“. K tomuto ještě pan Fronc uvedl, 
že oproti minulému programovému období naopak došlo ke zlepšení, jelikož předešlá 
alokace, která byla přidělena území MAS Vladař, byla kolem 75 mil. Kč. 
 
…..dle programu bod 4.….. 
 
…..dle programu bod 5.….. 
 
V tomto bodě programu byly zúčastněným představeny programy IROP a PRV dle 
prezentace. 
 
Jako první byl prezentován program IROP, kdy byly podány návrhy ohledně zvolených 
indikátorů v rámci strategie MAS Vladař a dále uvedených výchozích a cílových hodnot. 
Slovo bylo předáno paní Nipauerové a panu Ryšavému. 
 

 
IROP1: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

 
Alokace na celé období: 16 560 000 Kč 

 
Opatření bude cílit na zvyšování bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, kdy z jednou 
hlavních aktivit bude budování bezbariérových chodníků, přechodů, radarových semaforů a dalších 
bezpečnostních prvků, které na zdejších komunikacích chybí nebo neodpovídají dopravním 

Indikátory výsledku   
Kód NČI2014+ název indikátoru Výchozí hodnota Cílová hodnota 
7 51 20 Podíl veřejné osobní dopravy na 

celkových výkonech v osobní dopravě 30 % 35 % 

7 63 10 Podíl cyklistiky na přepravních výkonech 7 % 10 % 
Indikátory výstupu   
Kód NČI2014+ název indikátoru   
7 04 01 Počet zařízení a služeb pro řízení dopravy 0 ks 10 ks 
7 40 01 Počet vytvořených parkovacích míst 0 ks 20 ks 
7 50 01  Počet realizací vedoucích ke zvýšení 

bezpečnosti v dopravě 0 realizací 4 realizace 

7 52 01 Počet nových nebo rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve veřejné 
dopravě 

0 terminálů 1 terminál 

7 61 00 Délka nově vybudovaných cyklostezek a 
cyklotras 0 km 

2 km (pzn.bude 
upraveno na 0 

km) 
7 62 00 Délka rekonstruovaných cyklostezek a 

cyklotras 0 km 0 km 

7 64 01 Počet parkovacích míst pro jízdní kola 0 ks 10 ks 
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předpisům. Dále zavedení inteligentních dopravních systému pro veřejnou dopravu cílenou na 
zavádění modernizace informačních systémů pro cestující. 
 
U tohoto programu „IROP 1“ byl vznesen návrh na vyjmutí indikátoru 7 61 00 a 7 62 00, kdy 
se jedná o rekonstrukci nebo výstavbu cyklostezek a cyklotras, kdy bylo všem zúčastněným 
vysvětleno, jaké jsou podmínky podpoření těchto aktivit ze strany „ŘO“, kdy plánovaná 
finanční výše podpoření těchto aktivit by značně zasáhla a narušila plánovanou alokaci 
v návaznosti na ostatní uvedené aktivity. Pan Fronc navrhl o tomto návrhu hlasovat. 
 
Hlasování k návrhu vyjmutí indikátorů 7 61 00 a 7 62 00 ze strategie MAS Vladař proběhlo 
takto: 
 
PRO návrh hlasovalo:  4 platné hlasy 
PROTI návrhu hlasovalo:  0 platných hlasů 
ZDRŽEL se návrhu hlasování: 1 platný hlas 
 
Hlasování bylo tedy 4 platnými hlasy schváleno dle návrhu. 
 
Návrh indikátorů a cílových hodnot byl schválen. 
 

 
IROP2: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

 
Alokace na celé období: 3 310 000 Kč 

 
Indikátory výsledku   
Kód 
NČI2014+ 

název indikátoru Výchozí 
hodnota 

Cílová 
hodnota 

5 75 20 Počet exponovaných území s nedostatečnou 
připraveností složek IZS 108 území 48 území 

Indikátory výstupu   
Kód 
NČI2014+ 

název indikátoru   

5 70 01 Počet nové techniky a věcných prostředků 
složek IZS 0 setů 2 sety 

5 75 01 Počet nových a modernizovaných objektů 
sloužících složkám IZS 0 objektů 1 objekt 

 
Cílem je zajistit připravenost a vybavenost složek IZS na řešení rizik a odolnost území. Opatření 
přispějí k eliminaci rizik, katastrof, zaručí efektivní řešení a řízení nových rizik a důsledků změn 
klimatu (přívalové, dlouhotrvající intenzivní srážky, nadprůměrné sněhové srážky, masivní námrazy, 
povodně, déletrvající sucha, vichřice, sesuvy, rozsáhlé požáry či mimořádné události antropogenního 
původu). 
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U tohoto programu „IROP 2“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze 
zúčastněných nikdo nevznesl námitku. 
 
Návrh indikátorů a cílových hodnot byl schválen. 
 

 
IROP3: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

 
Alokace na celé období: 22 080 000 Kč 

 
Indikátory výsledku   
Kód NČI2014+ název indikátoru Výchozí hodnota Cílová hodnota 
5 53 10 Nárůst kapacity sociálních bytů 0 lůžek 28 lůžek 
5 53 20 Průměrný počet osob využívající sociální 

bydlení 0 osob/rok 19,6 osob/rok 

6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce 15 klientů 65 klientů 
Indikátory výstupu   
Kód NČI2014+ název indikátoru   
5 54 02 Počet poskytovaných druhů sociálních 

služeb 0 služeb 5 služeb 

5 53 01 Počet podpořených bytů pro sociální 
bydlení 0 BJ 14 BJ 

5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a 
sociální práci 0 zázemí 6 zázemí 

 
Očekávaným výsledkem je vyšší dostupnost a kvalita služeb vedoucí k sociální inkluzi, dostupné 
sociální bydlení pro potřebné, snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním 
vyloučením a chudobou. 
 
 
U tohoto programu „IROP 3“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány, kdy 
vznikla diskuse a vysvětlení pojmů ohledně v návaznosti na uvedené termíny jako jsou 
například podpoření bytových jednotek pro sociální bydlení, rozsah uvedených indikátorů. 
Ze zúčastněných nikdo nevznesl námitku. 
 
Návrh indikátorů a cílových hodnot byl schválen. 
 

 
IROP4: Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 

podnikání 
 

Alokace na celé období: 11 040 000 Kč 
 

Indikátory výsledku   
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Kód NČI2014+ název indikátoru Výchozí hodnota Cílová hodnota 
1 04 11 Míra nezaměstnanosti osob s nejnižším 

vzděláním 28,5% 22% 

Indikátory výstupu   
Kód NČI2014+ název indikátoru   
1 00 00 Počet podniků pobírající podporu 0 podniků 5 podniků 
1 01 02 Počet podniků pobírající granty 0 podniků 5 podniků 
1 01 05 Počet nových podniků, které dostávají podporu 0 podniků 5 podniků 
1 03 00 Soukromé investice odpovídající veřejné 

podpoře podniků (granty) 0 Euro 20.000 Euro 

1 04 00 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 
podnicích 0 FTE 25 FTE 

1 04 03 Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných 
podnicích se zaměřením na znevýhodněné 
skupiny 

0 FTE 10 FTE 

 
Cílem je podpořit podnikatelské prostředí zohledňující potřeby a specifika cílových skupin při jejich 
začleňování na trh práce a zohledňující potřeby a možnosti regionu. 
 
 
U tohoto programu „IROP 4“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze 
zúčastněných nikdo nevznesl námitku. 
 
Návrh indikátorů a cílových hodnot byl schválen. 
 

 
IROP5: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

 
Alokace na celé období: 55 210 000 Kč 

 
Indikátory výsledku   
Kód 
NČI2014+ 

název indikátoru Výchozí hodnota Cílová hodnota 

5 00 20 Podíl tříletých dětí umístěných v 
předškolním zařízení 77,3% 90,5% 

5 00 30 Podíl osob předčasně opouštějících 
vzdělávací systém 5,4% 5% 

5 01 20 Počet osob využívající zařízení péče o 
děti do 3 let 2 osoby 5 osob 

Indikátory výstupu   
Kód 
NČI2014+ 

název indikátoru   

5 00 00 Počet podpořených vzdělávacích 
zařízení 0 zařízení 22 zařízení 
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5 00 01 Kapacita podporovaných zařízení péče 
o děti nebo vzdělávacích zařízení 0 osob 495 osob 

 
Cílem opatření je podpořit školy a zařízení podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, které 
umožní zlepšit kvalitu celoživotního učení a to formálního (předškolního, základního, středního, 
vyššího odborného), zájmového a neformálního vzdělávání mládeže a dalšího vzdělávání dospělých. 
Kdy je nutné podpořit stavby, stavební úpravy, vybavení zařízení, subjekty podílející se na realizaci 
vzdělávacích aktivit pro výuku technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků, 
studentů o přírodovědné a technické obory, pro odborné vzdělávání, využitelné i pro celoživotní učení 
a rekvalifikace v souladu s požadavky trhu práce. 
 
 
U tohoto programu „IROP 5“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Kdy 
vznikla diskuse ohledně uvedené cílové hodnoty indikátoru 5 00 00, a to podpoření celkem 
22 zařízení (MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání). Byla vznesena námitka, zda tato uvedená 
hodnota není příliš vysoká v návaznosti na podmínku uvedenou ve specifických pravidlech 
výzvy č. 68, že většina aktivit bude z tohoto programového rámce podpořena v součinnosti 
vytvoření / zajištění bezbariérovosti objektů. Kdy samotná investice a financování jenom 
potřebného bezbariérového přístupu je značně náročná. Pan Fronc navrhl o tomto hlasovat. 
K uvedené námitce o počtu podpoření 22 zařízení tedy proběhlo hlasování, a to kdo 
souhlasí se zanecháním uvedeného počtu podpořit celkem 22 zařízení. 
 
Hlasování o zanechání uvedeného celkového počtu 22 zařízení proběhlo takto: 
 
PRO návrh hlasovalo:  4 platné hlasy 
PROTI návrhu hlasovalo:  0 platných hlasů 
ZDRŽEL se návrhu hlasování: 1 platný hlas 
 
Hlasování bylo tedy 4 platnými hlasy schváleno dle návrhu. 
 
Návrh indikátorů a cílových hodnot byl schválen. 
 

 
IROP6: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

 
Alokace na celé období: 2 210 000 Kč 

 
Indikátory výsledku   
Kód NČI2014+ název indikátoru Výchozí hodnota Cílová hodnota 
9 10 05 Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných 

kulturních a přírodních památek a atrakcí 0 návštěv/rok 89 návštěv/rok 

9 10 10 Počet návštěv kulturních památek a paměťových 
institucí zpřístupněných za vstupné 

26.553.793 
návštěv/rok 

27.500.000 
návštěv/rok 

Indikátory výstupu   
Kód NČI2014+ název indikátoru   
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9 05 01 Počet revitalizovaných památkových objektů 0 objektů 1 objekt 
9 06 01 Počet revitalizací přírodního dědictví 0 realizací 0 realizací 
9 08 01 Počet realizací rozvoje infrastrukturních opatření 0 realizací 1 realizace 

 
Podporována bude revitalizace a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví 
UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii 
kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. 1. 2014, památek evidovaných v Indikativním 
seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 (Indikativní seznam NKP) 
 
Zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, zvýšení ochrany památky 
a jejího zabezpečení, obnova památek, rekonstrukce stávajících expozic a depozitářů a budování 
nových expozic a depozitářů, digitalizace památek a mobiliářů, obnova parků a zahrad u souborů 
památek, modernizace, popř. výstavba nezbytných objektů sociálního, technického a 
technologického zázemí. 
 
 
U tohoto programu „IROP 6“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Na 
základě mapování území MAS Vladař se zatím jedná pouze o 1 realizaci a to podpoření 
aktivit v návaznosti na programový rámec IROP 6 objektu zámku v Krásném dvoře. Ze 
zúčastněných nikdo nevznesl námitku. 
 
Návrh indikátorů a cílových hodnot byl schválen. 
 
Jako druhý byl prezentován program PRV, kdy byly podány návrhy ohledně zvolených 
indikátorů v rámci strategie MAS Vladař a dále uvedených kritérií pro budoucí hodnocení 
podaných žádostí. O slovo požádal pan Fronc, kdy požádala o zaslání přehledu programu 
PRV, aby mohl potřebné informace osobně předávat při konání osobních schůzek v území 
MAS Vladař. Dále bylo již slovo předáno panu Vopatovi pro prezentaci. 
 
 
PRV1 – Čl. 17, odst. 1, písm. a) – Investice do zemědělských podniků 
 
• Alokace na celé období: 21,2592 mil. Kč 
• Cíl: Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů, 

modernizaci nebo zlepšení jakosti vyráběných produktů, zvýšení účinnosti využívání výrobních 
faktorů a snadnějšímu přístupu k novým technologiím s výrazným inovačním potenciálem tam, 
kde je obnova zásadní pro další činnost.  

• Popis: Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v ŽV, RV a školkařské výrobě 
• Definice žadatele: Zemědělský podnikatel 
• Výše způsobilých výdajů: min. 50 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč  
• Čerpání dotace: 50 % způsobilých výdajů 
 
 
Návrh preferenčních kritérií: 
 
• tvorba nových pracovních míst 
• projekty do 2,0 mil. Kč způsobilých výdajů 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/


    
 
 

 

 
  
 

MAS VLADAŘ o.p.s. 
Kancelář: Náměstí 119, 364 53 Valeč. Info: www.vladar.cz 
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč, IČ: 264 04 818 
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 93 

 

Stránka 9 z 13 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

• žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci SCLLD 
• kategorie žadatele (mikro, malý, střední, velký podnik) 
• využití stávajících budov (tj. Rekonstrukce) 
• (alt.: preference mladých a začínajících zemědělců, stavbou nedojde k odnětí pozemků ze ZPF, 

projekt s lokálním dopadem) 
 
 
U tohoto programu „PRV 1“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze 
zúčastněných nikdo nevznesl námitku. 
 
Návrh programu a preferenčních kritérií byl schválen. 
 
 
PRV2 – Čl. 17, odst. 1, písm. b) – Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů 
 
• Alokace na celé období: 7,0864 mil. Kč 
• Cíl: Zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v 

oblasti zpracování zemědělských produktů. Podpora investic do zařízení, která souvisejí se 
zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh, umožní zemědělským 
podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv využití moderních technologií. V neposlední řadě 
operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců.  

• Popis: Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování 
zemědělských produktů a jejich uvádění na trh. 

• Čerpání dotace: 35-50% způsobilých výdajů 
 
 
Návrh preferenčních kritérií: 
 
• tvorba nových pracovních míst 
• projekty do 2,0 mil. Kč způsobilých výdajů 
• žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci SCLLD 
• kategorie žadatele (mikro, malý, střední, velký podnik) 
• využití stávajících budov (tj. Rekonstrukce) 
• (alt.: preference mladých a začínajících zemědělců, projekt s lokálním dopadem, předmětem 

projektu je zpracování daných komodit) 
 
 
U tohoto programu „PRV 2“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze 
zúčastněných nikdo nevznesl námitku. 
 
Návrh programu a preferenčních kritérií byl schválen. 
 
 
PRV3 – Čl. 19, odst. 1, písm. b) – Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělské činnosti 
 
• Alokace na celé období: 21,2592 mil. Kč 
• Cíl: Podpora investic na založení a rozvoj vybraných nezemědělských činností. 
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• Definice žadatele: Podnikatelské subjekty (PO, FO) ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci  
• Výše způsobilých výdajů: min. 50 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč  
• Čerpání dotace: 25 % pro velké podniky, 35 % pro střední podniky, 45 % pro malé podniky 
 
 
Návrh preferenčních kritérií: 
 
• tvorba nových pracovních míst 
• finanční náročnost projektu 
• žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci SCLLD 
• kategorie žadatele (mikro, malý, střední, velký podnik) 
• využití stávajících budov (tj. rekonstrukce) 
• (alt.: preference vzniku nových podniků, produktů, služeb; projekt s lokálním dopadem; velikost 

obce v místě realizace; využití energie z OZE) 
 
 
U tohoto programu „PRV 3“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze 
zúčastněných nikdo nevznesl námitku. 
 
Návrh programu a preferenčních kritérií byl schválen. 
 
 
PRV4 – Čl. 25 – Neproduktivní investice v lesích 
 
• Alokace na celé období: 7,0864 mil. Kč 
• Cíl: Investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 

využívajících potencionálu lesa 
• Popis: Podporovány jsou projekty vedoucí k posílení rekreační funkce lesa, usměrňování 

návštěvnosti území, zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa a údržbě lesního prostředí. 
• Definice žadatele: Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL (pozemek určený k plnění 

funkcí lesa). Sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo 
vypůjčitelů PUPFL.  

• Výše způsobilých výdajů: min. 50 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč  
• Čerpání dotace: 100 % způsobilých výdajů 
 
 
Návrh preferenčních kritérií: 
 
• celkové náklady na plochu dotčeného pozemku (lesa), případě celkové náklady 
• žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci SCLLD 
• realizace více aktivit (stezka, herní a naučné prvky, přístřešky, ap.) 
• projekt má dopad na více obcí 
• (alt.: typ žadatele, preference v lesích zvláštního určení) 
 
 
U tohoto programu „PRV 4“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze strany 
pana Fronce byl vznesen návrh na vyjmutí kritéria „realizace více aktivit (stezka, herní a 
naučné prvky, přístřešky, apod.)“, kdy tento bude vyjmut z těchto preferenčních kritérií pro 
budoucí hodnocení podaných žádostí. 
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Návrh programu a ostatní preferenční kritéria byla schválena. 
 
 
PRV5 – Čl. 35, odst. 2, písm. c) – Sdílení zařízení a strojů 
 
• Alokace na celé období: 7,0864 mil. Kč 
• Cíl: Spolupráce minimálně dvou subjektů při společném sdílení zařízení a zdrojů. Efektivní 

využití zdrojů a dosažení úspor, kterých by při individuálním postupu nemohlo být dosaženo. 
• Záměry: a) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování a uvádění na trh 

zemědělských produktů, b) Spolupráce v oblasti zemědělské prvovýroby a zpracování 
zemědělských produktů na zemědělské a nezemědělské produkty a jejich uvádění na trh, c) 
Spolupráce v odvětví lesnictví  

• Definice žadatele: Na projektu spolupracují minimálně dva subjekty, které se sdruží jako  
• společníci do společnosti 
• Výše způsobilých výdajů: min. 50 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč  
• Čerpání dotace: 45-50% 
 
 
Návrh preferenčních kritérií: 
 
• projekty do 1,0 mil. Kč způsobilých výdajů 
• žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci SCLLD 
• počet spolupracujících subjektů 
• alespoň jeden subjekt je mladý zemědělec 
• (alt.: typ žadatele, poměr investice na velikosti majetku v ha /záměr c/, vklad vlastního majetku 

do společnosti, délka podnikání alespoň 3 roky v oboru) 
 
 
U tohoto programu „PRV 5“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze strany 
pana Fronce byl vznesen návrh na vyjmutí kritéria „alespoň jeden subjekt je mladý 
zemědělec“, kdy zastává názor, že tento bod kritéria by zde neměl figurovat a mělo by být 
toto hodnocení bez omezení. 
 
Návrh programu a ostatní preferenční kritéria byla schválena. 
 
 
PRV6 – Čl. 35, odst. 2, písm. d) – Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky 
krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů 
 
• Alokace na celé období: 3,5432 mil. Kč 
• Cíl: Spolupráce minimálně dvou subjektů vedoucí k vytváření a rozvoji krátkých dodavatelských 

řetězců a místních trhů. Začlenění prvovýrobců do dodavatelských řetězců a posílení jejich 
konkurenceschopnosti. 

• Popis: Podporovány jsou koordinace spolupracujících minimálně dvou subjektů, tj. spolupráce 
na tvorbě podnikatelského plánu spolupráce. Podpora je také určena pro společné investice na 
realizaci projektu a společnou propagaci KDŘ nebo místního trhu. Formou spolupráce může být 
společný prodej v místní prodejně, společný prodej ze dvora, společná organizace přímého 
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prodeje spotřebiteli. Dodavatelský řetězec může zahrnovat maximálně jednoho 
zprostředkovatele mezi zemědělcem a spotřebitelem. 

 
 
Návrh preferenčních kritérií: 
 
• projekty do 1,0 mil. Kč způsobilých výdajů 
• žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci SCLLD 
• počet spolupracujících subjektů 
• charakteristika investice (nově pořizovaná, rekonstrukce stávajících kapacit) 
• kategorie žadatele (mikro, malý, střední) 
• (alt.: žadatel podniká alespoň 3 roky v oboru, registrovaná značka kvality potraviny) 
 
 
U tohoto programu „PRV 6“ bylo uvedeno, jakým způsobem byly hodnoty zadány. Ze strany 
pana Fronce byl vznesen návrh na vyjmutí kritéria „registrovaná značka kvality potraviny“, 
kdy zastává názor, že tento bod kritéria by zde neměl figurovat a mělo by být toto hodnocení 
bez omezení nebo by měl být tento bod více detailně vysvětlen, aby bylo zřejmé, co toto 
kritérium zastává pro věcné hodnocení žádostí. 
 
Návrh programu a ostatní preferenční kritéria byla schválena. 
 
 
PRV7 – Čl. 14 - Předávání znalostí a informační akce 
 
• Alokace na celé období: 3,5432 mil. Kč 
• Cíl: Posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství, potravinářství a 

lesnictví. K jeho naplňování povede podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v 
odvětví zemědělství, potravinářství a lesnictví. 

• Popis: V případě vzdělávací akce bude podporováno realizování vzdělávacích projektů (tj. 
školení, odborné vzdělávání), které směřují ke zvýšení kvalifikace pracovníků v resortech. V 
případě informačních akcí bude podporováno realizování vzdělávacích projektů (tj. informačních 
akcí), které poskytují informace a zajišťují předávání zkušeností v rezortech. 

• Definice žadatele: Příjemcem podpory je subjekt zajišťující vzdělávací/informační akce.  
• Výše způsobilých výdajů: min. 50 000,- Kč, max. 5 000 000,- Kč  
• Čerpání dotace: 60-90% 
 
 
Návrh preferenčních kritérií: 
 
• výdaje na hodinu vzdělávání účastníka / počet účastníků / výdaje na účastníka 
• žadatel, který ještě nebyl podpořen v rámci SCLLD 
• součástí akce je exkurze 
• žadatelem je subjekt s min. 3 letou historií a není založen za účelem podnikání 
 
 
U tohoto programu „PRV 7“ bylo uvedeno jakým způsobem, byly hodnoty zadány. Ze strany 
pana Fronce, byl vznesen návrh na snížení současně plánované alokace na 1 mil. Kč, a 

mailto:vladar@vladar.cz
http://www.vladar.cz/


    
 
 

 

 
  
 

MAS VLADAŘ o.p.s. 
Kancelář: Náměstí 119, 364 53 Valeč. Info: www.vladar.cz 
Sídlo: Karlovarská 6, 364 53 Valeč, IČ: 264 04 818 
Zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeným Krajským soudem v Plzni oddíl O, vložka 93 

 

Stránka 13 z 13 Tel.: +420 353 399 708, E-mail: vladar@vladar.cz, WWW: www.vladar.cz 

zbytek alokace rozdělit do ostatních programů, kde budou více zapotřebí. V tomto programu 
dle jeho názoru není potřebná uvedená současná výše alokace a to v návaznosti na 
skutečné potřeby území MAS Vladař. Tento program je spíše viděn jako doplňující aktivita. 
 
Tato změna bude provedena při aktualizaci programu PRV. 
 
Návrh programu a ostatní preferenční kritéria byla schválena. 
 
Tímto byla ukončena prezentace programu PRV a pokračovalo se v prezentaci projektů. 
 
…..dle programu bod 6 (různé).….. 
 
Pan Ryšavý v tomto bodě otevřel diskusi ohledně plánování vyhlášení výzev Mas Vladař, 
jakmile bude schválená strategie. Byl vznesen návrh, zda nebude na místě větší část výzev, 
tedy i rozdělení plánovaných alokací dle jednotlivých programů, vyhlásit v programovém 
období 2017 – 2018 a na končící programové období 2020 si zanechat menší část výzev 
včetně plánované alokace, a to z důvodu náročnosti podání žádostí v předepsaném 
systému MS2014+ včetně potřebných a povinných příloh dle pravidel IROP, kdy pan Fronc, 
tento návrh, nebo-li názor podpořil jít touto cestou v programovém rámci IROP. Nikdo ze 
zúčastněných v tomto směru nevznesl námitky. 
 
Závěr: 
 
Na závěr pan Fronc všem poděkoval za dnešní účast a tím zasedání ukončil a rozloučil se. 
 
Slovo na závěr si vzal i pan starosta města Postoloprt, Mgr. Pištora a též poděkoval všem 
zúčastněným a rozloučil se. 
 
Tímto bylo zasedání ukončeno. 
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